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ُجـــوِد( ســورة احلــج )26(، والقائــل ســبحانه: )َوِإْذ َجَعْلَنــا اْلَبْيــَت  ـــِع ْالسُّ كَّ آِئِفــنَي َوْالَقـــآِئِمنَي َوْالرُّ احلمــد هلل القائــل عــز شــأنه : )َوَطّهــِـْر َبْيِتــَي ِللطَّ
ــاِس َوأَْمنــًا( ســورة البقــرة )١2٥(، والصــاة والســام علــى أشــرف اخللــق وخــامت النبيــني وعلــى آلــه وصحابتــه ومــن تبعهــم بإحســان  َمَثاَبــًة ِللنَّ

وســار علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن.

     أما بعـد :

ــي جاهليتهــم يتفاخــرون فيمــا بينهــم بالســقاية والرفــادة حلجــاج بيــت اهلل احلــرام ، فجــاء هــذا الديــن العظيــم،  فلقــد كانــت قريــش فـ
وأقّرهــم علــى ماهــم عليــه مــن العنايــة وُحســن الوفــادة لضيــوف بيتــه العتيــق، وعظــم � شــأن احلجــاج والُعْمــار فقــال: )احُلّجــاُج 

َواْلـُعّمـــاُر َوْفـــُد اهلِل ، َدَعـــاُهْم َفَأَجـاُبـــوُه ، َوَسـَألــُـوُه َفَأْعَطـاُهـــْم(.

       وإن مــن أعظــم النعــم وأجّلـــها مــا خــص اهلل تعالــى بــه هــذه البــاد املباركــة مــن خدمــة بيتــه احلــرام ومســجد رُســوله املصطفــى �  
وإنهــا ملنقبــة ُعظمــى وشــرف كبيــر لهــذه البــاد قيــادًة وحكومــًة وشــعبًا.

      ويطيــب لنــا فـــي الرئاســة العامــة لشــؤون املســجد احلــرام واملســجد النبــوي أن نشــرف ونفخــر بخدمــة ضيــوف الرحمــن مــن احلّجــاج 
ــار والــزّوار وتقــدمي أرقــى اخلدمــات لهــم فـــي احلرمــني الشــريفني ، لهــذا جــاءت حملــة: »خدمــة احلــاج والزائــر وســام شــرف لنــا« فـــي  والعمَّ
عامهــا الرابــع، نحتفــي مــن خالهــا بحجــاج وزوار هــذا البيــت امُلعّظــم لنؤكــد قيمــًا عظمــى وأخاقــًا ُعـــليا، عظيمــة فـــي معناهــا، رائعــة فـــي 
أثرهــا، جميلــة مانحــة وهــي: الشــرف والفخــر فـــي خدمــة احلّجــاج والعّمــار والــزّوار والتأكيــد علــى ُحســن التعامــل معهــم، واحلــرص علــى 
االحتفــاء مبــا هــم أهلــه مــن اإلحتــرام والتقديــر ونســعى لتقــدمي كافــة اخلدمــات والتســهيات، ليــؤدي احلّجــاج والعّمــار ُنســكهم علــى 

الوجــه املشــروع بــكل يســر وســهولة.

      داعني اهلل أن يكون هذا العمل من األعمال الفاضلة فـي هذا احلرم امُلعّظم.

      ونضــع بــني يديــك أخــي القــارئ الكــرمي برامــج هــذه احلملــة وفعاليتهــا راجــني مــن اهلل أن يجعــل األعمــال خالصــة لوجهــه الكــرمي وأن 
يرزق جميع العاملني فـــي احلرمني الشــريفني ُحســن الوفادة والرعاية حلجاج بيته وزوار مســجد املصطفى � .

      ســائلني املولــى عــز وجــل أن يجــزي خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده اآلمــني وولــي ولــي العهــد 
وأميــر منطقــة مكــة املكرمــة وأميــر املدينــة املنــورة خيــر اجلــزاء علــى مايقدمونــه للحرمــني الشــريفني وقاصديهمــا مــن جميــل الرعايــة 

وفائــق العنايــة، إنــه ســميع مجيــب الدعــاء.

حملة
) خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا (
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فكرة الحملة :

هــذه احلملــة املباركــة عبــارة عــن برامــج وأنشــطة وفعاليــات يتحقــق 

مــن خالهــا هــدف ســام وهــو إكــرام احلجــاج والُعـــّمار وتقديرهــم 

واحترامهــم وإشــعارهم مبكانتهــم، وزرع ذلــك فـــي نفــوس العاملــني 

وملموســة  واضحــة  خدمــة  وتقــدمي  الشــريفني،  احلرمــني  فـــي 

لهــم مــع إظهــار احلفــاوة والفــرح بقدومهــم، وإعانتهــم علــى أداء 

مناســكهم فـــي جــو مــن اإلحتفــاء واإلحتــرام، لــزرع إنطبــاع إيجابــي 

ونقــل صــورة  بالرئاســة،  والعاملــني  البــاد  هــذه  أهــل  عــن  وبّنـــاء 

جهــود  وإبــراز  املعتدلــة،  والوســطية  اخليــرة  الدعــوة  عــن  حســنة 

ورعايــة  الشــريفني،  احلرمــني  خدمــة  فـــي  امليامــني  األمــر  والة 

قاصديهمــا.

دواعي هذه الحملة :
١ ــــ احتيــاج احلــاج واملعتمــر لشــيء مــن احلفــاوة والعنايــة وُحســن 
الوفــادة والترحــاب بعــد عنــاء الســفر والبعــد عــن األهــل والديــار.

2 ــــ تأصيــل هــذه القيــم العظيمــة واألعمــال احلســنة فـــي نفــوس 
احلــرام  املســجد  لشــؤون  العامــة  الرئاســة  وموظفــات  موظفــي 
واملســجد النبــوي والعاملــني باحلرمــني الشــريفني خاصــة، حيــث 

تعتبــر هــذه القيــم، مــن أولويــات العمــل بهمــا.

3 ــ التـأسي بالقيادة الرشيدة ــ حفظها اهلل ــ التي تخّلـت عن أرفع 
املســميات ونــذرت نفســها خلدمــة احلرمــني الشــريفني فـــي تقــدمي 
الوســائل  بأفضــل  والــزّوار  ــار  والعمَّ للحجــاج  اخلدمــات  أفضــل 

والطــرق واإلمكانــات.
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أهداف الحملة :
١ ــــ إمتثــال أمــر اهلل عــز وجــل وأمــر نبيــه � فـــي تعظيــم شــعائر اهلل 

وإجــال واحتــرام مــن يأتــي إليهــا.

2 ــــ إمتثــال األخــاق اإلســامية احلســنة والقيــم احلميــدة املوروثــة 
عــن أهــل هــذه البــاد فـــي االحتفــاء والعنايــة بضيــوف الرحمــن 
وإكرامهــم، وإحســان وفادتهــم، والتســابق فـــي خدمتهــم والتّشــرف 

بهــا.

ــار والــزّوار بأنهــم ضيــوف مكرمــون وزّوار  3 ــــ إشــعار احلّجــاج والعمَّ
ويعتــزون  يتشــرفون  الرئاســة  وموظفــات  موظفــي  وأن  مقــدرون، 

بخدمتهــم.

بخدمــة  التشــرف  قيمــة  واســتدامة  اســتمرارية  علــى  العمــل  ــــ   4
الشــريفني  باحلرمــني  العاملــني  لــدى  والــزّوار  ــار  والعمَّ احلجــّاج 

لــدى اجلميــع. واقعــًا ملموســًا  ترتســم  حتــى 

العنايــة  مــن  ــــ  ــــ حفظهــم اهلل  األمــر  يؤكــده والة  مــا  ــــ حتقيــق   ٥
ــار والــزّوار وإكرامهــم والقيــام بالواجــب نحوهــم،  باحلّجــاج والعمَّ
وإعطــاء صــورة مشــرفة عــن بــاد احلرمــني الشــريفني وقيادتهــا 

الرحمــن. عنــد ضيــوف 

6 ــــ توفيــر اجلــو التنافســي بــني العاملــني فـــي احلرمــني الشــريفني 
ليكــون هنــاك تنافــس ومســابقة بينهــم فـــي تقــدمي أرقــى اخلدمــات 

لضيــوف الرحمــن بنفــٍس طيبــة، كٌل فـــي مجالــه.

7 ــــ تفعيــل دور اإلدارة العليــا والقيــادات بالرئاســة العامــة لتقــدمي 
ــار والــزّوار وتقــدمي  منــوذج ُيقتــدى بــه فـــي احلفــاوة باحلّجــاج والعمَّ
صــورة لباقــي املوظفــني لغــرس هــذه القيــم العظيمــة ببــث القــدوة 

احلســنة.

بـداية الحملة :
تبــدأ احلملــة بــإذن اهلل فـــي حفــل افتتــاح فعاليــات الرئاســة العامــة 
صاحــب  شــرف  علــى  النبــوي  واملســجد  احلــرام  املســجد  لشــؤون 
الســمو امللكــي األميــر/ خالــد الفيصـــــــــل مستشــار خــادم احلرمــــــــني 
الشــريفني أميــر منطقــة مكــة املكرمــة، يــوم االثنــني ١437/١١/١2 هـ، 

وتســتمر حتــى ١437/١2/29 هــــ.
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المحور األول:
»البناء واإلعداد«:

وهــذا احملــور يتمثــل فـــي الســعي احلثيــث لتأصيــل قيمــة التشــرف 

يتمثــل  بحيــث  والــزّوار،  والعّمــار  احلّجــاج  بخدمــة  واالفتخــار 

وصــورة  ملموســًا  واقعــًا  وتصبــح  الرائعــة،  القيــم  هــذه  املوظفــون 

ُمشــاهدة، ومنــاذج قائمــة كٌل فـــي مجالــه ليكــون لهــا أثرهــا الكبيــر 

فـــي نفــوس ضيــوف الرحمــن.

ويتضمن هذا احملور البرامج والفعاليات التالية:

علــى  التأهيليــة  واحملاضــرات  التدريبيــة  الــدورات  برنامــج  ــــ   ١

مســتوى إدارات الرئاســة والعاملني بها ومنســوبي اجلهات األمنية 

عــن هــذه القيــم، وبيــان جليــل هــذا األمــر وعظيــم شــرفه.

2 ــــ لقــاء معالــي الرئيــس العــام مبجموعــات مختلفــة مــن اإلدارات 

تذكيرًا مبا يطمح إليه وُيـــراد حتقيقه من هذه احلملة الـُمـــباركة.

3 ــــ برنامــج »الرســائل التوجيهيــة«: وهــو عبــارة عــن إرســال رســائل 

دوريــة وتوجيهــات علــى الهواتــف النقالــة للتذكيــر بأهــداف هــذه 

احلملــة والســعي لشــرف اخلدمــة.

4 ــــ إرســال بطاقــة توجيهيــة لــكل موظــف وموظفــة بإســمه، حتتــوي 

احلرمــني  فـــي  املوظــف  علــى  يجــب  ومــا  القيــم،  بهــذه  تذكيــرًا 

الشــريفني جتــاه احلّجــاج والعّمــار والــزّوار  مــن ُحســن احلفــاوة 

معالــي  ِقـَبـــل  مــن  ُموّقـــعة  التعامــل  وكــرمي  االســتقبال  وجميــل 

النبــوي. واملســجد  احلــرام  املســجد  لشــؤون  العــام  الرئيــس 

٥ ــــ التأكيــد علــى القيــادات ومديــري اإلدارات بالتأكيــد علــى شــرف 

هــذه اخلدمــة وكــرمي هــذا العمــل وشــرف هــذا  الوســام.

6 ــــ إطــاق شــعار احلملــة فـــي بطاقــات يتــم تعليقهــا )وســام( علــى 

صــدر كل موظــف وموظفــة مــن العاملــني فـــي احلرمــني الشــريفني.

برامج الحملة وأدواتها :

إن تنفيــذ هــذه احلملــة املباركــة وحتقيــق أهدافهــا الســامية، يتطلــب تنوعــًا فـــي البرامــج والفعاليــات، فمــن خــال مجموعــة مــن 

ورش العمــل واللقــاءات واالجتماعــات تبلــورت محــاور العمــل فـــي هــذه احلملــة علــى النحــو التالــي:



9



10

المحور الثاني:
»الجانب الخدمي«:

هــذا احملــور مــن أهــم احملــاور وأكدهــا، إذ إن احلجــاج واملعتمريــن 
والــزوار يتطلعــون إلــى تقــدمي أرقــى وأفضــل اخلدمــات، ويتضمــن 

البرامــج والفعاليــات التاليــة:

1ـ برنامج: »مرحباً ، أنت في ضيافتنا«:

وهــو: عبــارة عــن تكويــن جلــان متعــددة، تختــص كل جلنــة مبوقــع 
ــي املســجد احلــرام وســاحاته، ويتــم فيهــا تقــدمي ضيافــة يســيرة  فـ
وهــي عبــارة عــن: )قهــوة أو شــاي، وبعــض التمــر، وقطعــة حلــوى 

وعبــوة مــاء زمــزم املبــردة(.

2 ـ برنامج: »فـي ضيافة أئمة الحرمين الشريفين«:

وهــو: عبــارة عــن لقــاء مــع أحــد أئمــة احلرمــني الشــريفني، ويتــم 

بالتنســيق مــع مؤسســات الطوافــة الختيــار نخبــة مــن احلجــاج 

لزيــارة أحــد أئمــة احلرمــني الشــريفني فـــي إحــدى صــاالت املســجد 

البســيطة  الضيافــة  بعــض  يتخللهــا  النبــوي،  واملســجد  احلــرام 

التوجيهيــة. والكلمــات 

3 ـ برنامج: »السالم عليك يا ضيف الرحمن«:

وهــو: عبــارة عــن حــث جميــع املوظفــني باملســجد احلــرام واملســجد 

النبــوي للمبــادرة بالســام علــى احلّجــاج والعّمــار والــزّوار وإظهــار 

الطيبــة، وعــرض اخلدمــة عليهــم  والكلمــة  اإلبتســامة اجلميلــة 

عنــد دخــول احلرمــني الشــريفني أو فـــي ســاحاتهما.
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4 ـ برنامج: »تطييب الزّوار«:

األبــواب  ومداخــل  الســاحات  فـــي  املوظفــني  بعــض  بقيــام  وذلــك 
الرئيســية للمســجد احلــرام وأروقتــه واملســجد النبــوي بتطييــب 

غيــر احملرمــني. والــزّوار  والعّمــار  احلّجــاج 

5 ـ برنامج: »شرف لنـا قبولك هديتنا«:

وهـــو: عبــارة عــن هديــة مغلفــة حتــوي: )عبــوة مــاء زمــزم وعلبــة 
عصيــر ومتـــر ومطـويـــة(.

6 ـ برنامج: » فـي خدمتك «:

وهـــو: عبــارة عــن تخصيــص عربــات قولــف فـــي أطــراف املنطقــة 
وذوي  الســن  كبــار  مــن  والــزّوار  والعّمــار  احلّجــاج  لنقــل  املركزيــة 

اخلاصــة. احلاجــــات 

7 ـ برنامج هدية الحملة: »خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا«:

والعمــار  احلجــاج  علــى  مختلفــة  هدايــا  توزيــع  عــن  عبــارة  هـــو: 

حتــوي: )ســجادة، وســواك، وCD ، وُكـَتـــّيب، وقلــم، وعبــوة مــاء زمــزم، 

وكمامــة(.

8 ـ برنامج: » دليــل «:

وهـــو: عبــارة عــن مجموعــات مــن املوظفــني يقومــون بإرشــاد وداللــة 

ضيــوف الرحمــن وإعانتهــم فيمــا يحتاجونــه ويســألون عنــه مــن 

األماكــن واملعلومــات.

٩ ـ برنامج: » الحج من منبر المسجد الحرام «:

أصحــاب  القاهــا  التــي  اخلطــب  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــو 

املعالــي والفضيلــة خطبــاء املســجد احلــرام يف موســم حــج١436 هـــ 

حيــث ميكــن االســتماع اليهــا بســتة لغــات ولــكل لغــة تــردد خــاص 

يتــم التقاطــه مــن خــال األجهــزة الذكيــة.
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2 ــ المحاضرات العلمية ألئمة المسجد الحرام:

لشــؤون  العــام  الرئيــس  ملعالــي  محاضــرة  ــــ   ١
املســجد احلــرام واملســجد النبــوي الشــيخ الدكتــور 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس، بعنــوان: 

اآلمــن«. رحــاب احلــرم  »يف 

صالــح  الدكتــور  الشــيخ  لفضيلــة  محاضــرة  ــــ   2
املســجد  وخطيــب   إمــام  طالــب،  آل  بــن محمــد 

احَلـــج«. ريــاح  »وَهّبــْت  بعنــوان:  احلــرام، 

خالــد  الدكتــور  الشــيخ  لفضيلــة  محاضــرة  ــــ   3
احلــرام،  املســجد  وخطيــب  إمــام  الغامــدي، 
.»� النبــّي  حجــة  مــن  وعبــر  »دروس  بعنــوان: 

4 ــــ محاضــرة لفضيلــة الشــيخ الدكتــور فيصــل بــن 
احلــرام  املســجد  وخطيــب  إمــام  غــزاوي،  جميــل 

بعنــوان »أعظــم رحلــة يف العمــر«.

٥ ــــ محاضــرة لفضيلــة الشــيخ الدكتــور ماهــر بــن 
املســجد احلــرام  إمــام وخطيــب  املعيقلــي،  حمــد 

بعنــوان »الركــن اخلامــس«.

1 ـ الملتقــى العلمــي: وهــو عبــارة عــن خمــس محاضــرات ألعضــاء 
هيئــة كبــار العلمــاء ُتقــام فـــي رحــاب المســجد الحــرام وهــي:

للمملكــة  العــام  املفتــي  لســماحة  محاضــرة  ــــ  أ 
العلمــاء  كبــار  هيئــة  رئيــس  الســعودية  العربيــة 
آل  عبــداهلل  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  ســماحة 

احَلــج«. »فضــل  بعنــوان:  الشــيخ، 

صالــح  الدكتــور  الشــيخ  ملعالــي  محاضــرة  ــــ  ب 
املســجد  إمــام وخطيــب  بــن حميــد،  بــن عبــداهلل 
احلــرام، املستشــار بالديــوان امللكــي، عضــو هيئــة 
كبــار العلمــاء بعنــوان: » وقفــات مــع آيــات احَلــج «.

ج ــــ محاضــرة ملعالــي الشــيخ الدكتــور عبدالكــرمي 
بــن عبــداهلل اخلضيــر، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء 

بعنــوان: » احَلــج عبــادة التغييــر «.

بــن محمــد  الشــيخ صالــح  ملعالــى  ــــ محاضــرة  د 
بعنــوان  العلمــاء،  كبــار  هيئــة  عضــو  اللحيــدان 

لــه«. واالســتعداد  احلــج  »حقيقــة 

ــــ محاضــرة ملعالــى الشــيخ الدكتــور ســعد بــن  هـــ 
تركــي اخلثــان عضــو هيئــة كبــار العلمــاء، بعنــوان 

»فقــه احلــج«.

المحور الثالث:
»الجانب التوجيهي واإلرشادي«:

ــار والــزّوار يف تعلــم األمــور الدينيــة والشــرعية املختلفــة، وخاصــة يف فقــه  بــا شــك أن قبلــة املســلمني هــي املطلــب األول للحجــاج والعمَّ
املناســك وآداب احلرمــني الشــريفني وزيارتهمــا، ولتحقيــق ذلــك فــإن هــذا احملــور يتضمــن البرامــج والفعاليــات التاليــة:
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3 ــ برنامج: »الدورات العلمية«:
وهـــو: عبــارة عــن إقامــة دورات علميــة شــرعية مكثفــة فـــي مناســك 
بعــض  املســجد احلــرام، يقدمهــا  داخــل  والزيــارة  والعمــرة  احلــج 

أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء، وبعــض مدرســي املســجد احلــرام.

4 ــ برنامج: »المقررات العلمية«:
ويســتهدف هــذا البرنامــج فئــة طلبــة العلــم مــن ضيــوف الرحمــن 
طيلــة  العلميــة  املقــررات  بعــض  مــن  مكثفــة  دروس  لهــم  ويقــدم 

احَلــج. موســم 
5 ــ برنامج: »إرشـاد السائلين«:

ُيعنــى باإلجابــة علــى أســئلة احلّجــاج والعّمــار والــزّوار الشــرعية، 
ومــا يشــكل عليهــم فـــي فقــه املناســك وآداب الزيــارة، مــن خــال 
مكاتــب اإلرشــاد والتوجيــه داخــل احلرمــني الشــريفني، وكراســي 
التعليــم فـــي أروقــة املســجد احلــرام، وكذلــك فـــي أكشــاك التوجيــه 

الشــريفني. واإلرشــاد بســاحات احلرمــني 

6 ــ برنامج: »تصحيح التالوة«:
وهــو: عبــارة عــن برنامــج تعليمــي ُيعنــى بتصحيــح التــاوة وإتقــان 
قصــار الســور وجــزء َعـــْم فـــي حلقــات متفرقــة فـــي جنبــات املســجد 
احلــرام، وتزويدهــم برابــط مقــرأة احلرمــني اإللكترونيــة ليمكنهــم 

مــن التواصــل مــع البرنامــج بعــد عودتهــم إلــى باهــم.

7 ــ برنامج: »تَفّضـل حقيبتك اإلرشادية«:
ويقــوم علــى توزيــع حقيبــة إرشــادية مــن إهــداءات الرئاســة العامــة 
مــن  مجموعــة  بهــا  النبــوي  واملســجد  احلــرام  املســجد  لشــؤون 
اإلصــدارات والكتيبــات، وتــوزع علــى احلّجــاج والعّمــار والــزّوار بعــدة 

لغــات.
8 - برنامج: »المعارض الدعوية«:

وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن املعــارض تقــام داخــل املســجد احلرام 
لتبــني لضيــوف الرحمــن بعــض األمــور املتعلقــة بالعقيــدة واحَلــج 
التــي تشــكل علــى احلّجــاج  وصفــة العمــرة، وغيرهــا مــن األمــور 

والعّمــار والــزّوار.
٩ - برنامج: »تعلم اللغة العربية«:

تعلــم  والتــي  النورانيــة  القاعــدة  بتعليــم  البرنامــج  هــذا  ويهتــم 
قــراءة  أجــل  مــن  وذلــك  بهــا،  الناطقــني  لغيــر  العربيــة  احلــروف 

وجــل. عــز  اهلل  لكتــاب  صحيحــة 

جانب من الدورات العلمية املقامة داخل املسجد احلرام
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المحور الرابــع:
»الجانب االجتماعي واإلنساني«:

ويتمثــل هــذا اجلانــب فـــي تقــدمي بعــض اخلدمــات االجتماعيــة 
الصحيــة  للتوعيــة  وذلــك  الصحيــة،  والتعليمــات  اإلنســانية 

مايلــي: اجلانــب  هــذا  ويتضمــن  والــزّوار،  والعّمــار  للحّجــاج 

1 ــ برنامج: »التوعية الصحية«:

األطبــاء  ِقـَبـــل  مــن  ميدانيــة  توعويــة  جــوالت  عــن  عبــارة  وهـــو: 
الرحمــن  ضيــوف  أحــوال  ليتفقــدوا  األســرة  بطــب  املختصــني 

الصحيــة. والتوعيــة  املشــورة  لهــم  ويقدمــوا 

2 ــ برنامج: »العربة التوعوية المتنقلة«:

وهـــو: عبــارة عــن عربــة تتنقــل فـــي ســاحات املســجد احلــرام لتوعيــة 
احلجــاج ببعــض األمــور الصحيــة وتقــدمي بعــض اخلدمــات لهــم 

كقيــاس مســتوى الســكر والضغــط وبعــض النصائــح الازمــة.

المحور الخامس:
»الجانب اإلعــالمي«:

ويتمثــل هــذا احملــور فـــي إشــراك اإلعــام املقــروء واملســموع واملرئــي 
فـــي هــذه احلملــة لتغطيــة فعاليتهــا واملشــاركة فيهــا، والقيــام بــدوره 
فـــي تعزيز هذه القيم العظيمة التي هي وسام شرف لكل شخص 
وإيصــال الصــورة املضيئــة ملثــل هــذه البرامــج للنــاس، وإبــراز منــاذج 
العامــة  القطاعــات  باقــي  لــدى  الفكــرة  حيــة للمجتمــع لتعميــم 

ليعــم النفــع.. ويتضمــن هــذا اجلانــب مايلــي:

1 ــ برنامج: »مؤذنو المسجد الحرام ُيرحبون بك«:
وهــو: عبــارة عــن لقــاء يتعــرف فيــه احلجــاج علــى مؤذنــي املســجد 

احلــرام واملســجد النبــوي واإللتقــاء بهــم والتواصــل معهــم.

2 ــ برنامج: »اسـتقبال«:
ويقــوم علــى اســتقبال بعــض املجموعــات اجلديــدة مــن احلجــاج 
والترحيــب بهــم وتقــدمي اخلدمــة، وتوثيــق ذلك يف وســائل اإلعام.

3 ــــ نشــر لوحــات كبيــرة عــن الحملــة لنشــر هــذه القيــم 
وتعزيزهــا.

4 ــــ توزيــع بطاقــات ترحيبيــة على الحجــاج بلغــات مختلفة، 
ُيعنــى فيهــا بالترحيــب بالحجــاج بكلمــات مختصرة.

5 ــ نشــر مواد ترحيبية فـــي الشاشــات الموزعة فـــي ســاحات 
ــجد الحرام. المس
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المحور السادس:
»الجانب العلمي والثقافي«:

ويهتــم هــذا احملــور بتزويــد احلّجــاج والعّمــار والــزّوار وخاصــة طلبــة 
العلــم منهــم مبــا يحتاجونــه مــن كتــب ومراجــع ورقيــة أو رقميــة 
إلثــراء  وذلــك  احليــة؛  اللغــات  وبقيــة  العربيــة  اللغــة  تتصدرهــا 
اجلانــب املعــريف الثقــايف لديهــم، ويقــدم هــذا اجلانــب مــن خــال 

الوســائل التاليــة:

1 ــ المكتبة العلمية المتنقلة:

وهــي عبــارة عــن عربــات متنقلــة حتــوي كتبــًا علميــة ثقافيــة تتجــول 
بســاحات احلرمني الشريفني.

2 - المكتبة العلمية اإللكترونية:
ويتــم مــن خالهــا إهــداء احلّجــاج والعّمــار والــزّوار وســائل نقــل 
املعلومــات احلديثــة ) هاردســك خارجــي، فــاش ميمــوري ( يتــم 
حتميلهــا بعــدد مــن املكتبــات العلميــة املتنوعــة، وســهولة اإلســتفادة 

منهــا يف رحلتهــم املباركــة.

3 ـ برنامج: »مكتبة طالب العلم«:

وهـــو: عبــارة عــن توزيــع مكتبــة متخصصــة لطلبــة العلــم الشــرعي 
حتــوي مجموعــة مــن الكتــب واملجلــدات املنهجيــة التأصيليــة فـــي 

ثــوب أنيــق.

4 - خدمة الماسح الضوئي )الباركود(:

املصحــف  وتنزيــل  لتحميــل  الفرصــة  إتاحــة  عــن  عبــارة  وهــو 

احلصــول  وإمكانيــة  الكرميــة  آياتــه  معانــي  املترجــم  الشــريف 

عليهــا مــن مصــدر موثــوق بلغــات مختلفــة، وتنزيــل بعــض الكتــب 

واإلرشــادية. العلميــة  واألدلــة  واإلصــدارات 

5 - تطبيق )الحج خطوة بخطوة(:

مــن  يتــم  الذكيــة  لألجهــزة  إلكترونــي  تطبيــق  عــن  عبــارة  وهــو 

احليــة. باللغــات  احلــج  صفــة  شــرح  خالهــا 

6 - تطبيق )المقصد(:

إلــي  وهــو عبــارة عــن تطبيــق الكترونــي لألجهــزة الذكيــة يهــدف 

مســاعدة قاصــدي املســجد احلــرام يف حتديــد مواقعهــم والتنقــل 

بدقــة داخــل أروقــة املســجد احلــرام وســاحاته.
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الحملــة في أعوامهـا السابقــة
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الحملــة في أعوامهـا السابقــة
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... وختــــــاماً ...

فإن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ترى أن عليها واجباً عظيماً 

تجاه ضيوف الرحمن، ينبغي أن يتواصى به العاملون فـي خدمة الحجيج، وأن تكون 

خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا

وآخر دعوانا أن الَحْمدهلل ربِّ العالمين، وَصّلى اهلل وَسّلم َعَلى َخـّير الـُمـرسلين وآِلـه 

وَصحبه والّتـابعين
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